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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem
Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side
og Republikken Korea på den anden side, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål
(05287/2014 – C7-0044/2014 – 2013/0267B(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (05287/2014),

– der henviser til rammeaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på 
den ene side og Republikken Korea på den anden side (06151/2010),

– der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 91, 
100, 191, stk. 4, artikel 207 og 212, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C7-0044/2014),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 7,

– der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
International Handel (A7-0000/2014),

1. godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til medlemsstaternes og Republikken Koreas regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

1. Europa-Parlamentets rolle i processen

Forbindelserne mellem EU og Republikken Korea er på nuværende tidspunkt baseret på 
rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 
medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side, som trådte i kraft i 
2001.

Europa-Kommissionen forhandlede en ny rammeaftale på plads med Republikken Korea, 
efter at mandatet blev godkendt af Rådet den 7. maj 2008.

Forhandlingerne med Korea blev afsluttet og teksten til udkastet til aftale blev paraferet den 
14. oktober 2009. Aftalen blev underskrevet af parterne den 10. maj 2010 i Seoul, og 
beslutningen om at anvende aftalen foreløbigt blev godkendt af Rådet samme dag. 

Kommissionen fremlagde den 25. juli 2013 sit forslag til Rådets beslutning om med 
Parlamentets godkendelse at indgå aftalen.

Ordføreren bemærker, at Rådet den 10. februar 2014 besluttede at opdele indgåelsen af aftalen 
i to afgørelser og tilføje retsgrundlag og således også at opdele godkendelsesproceduren i 
Europa-Parlamentet i to dele: en hoveddel, hvor tilbagetagelsesspøgsmål er undtaget, og den 
anden del, der udelukkende omhandler tilbagetagelsespørgsmål, der efter Rådets opfattelse 
falder inden for rammerne af afsnit V i tredje del af traktaten om Den Europæiske Union. Det 
særskilte forslag til afgørelse vedrører artikel 33, stk. 2, i aftalen og er derfor genstand for en 
separat godkendelsesprocedure. 

Rådet henviste den 12. februar i år de to forslag til afgørelser til Parlamentet.

Ordføreren glæder sig over, at ratifikationsprocedurerne på medlemsstatsniveau alle er blevet 
afsluttet i februar 2014.

Ordføreren beklager, at det tog næsten fire år efter undertegnelsen at konsultere Parlamentet, 
hvilket ikke efterlader Parlamentet meget tid inden udløbet af den nuværende valgperiode til 
at udarbejde en fuldgyldig ledsagende beslutning om forbindelserne mellem EU og Korea, 
hvilket ellers er god kutyme i forbindelse med indgåelsen af internationale aftaler. Ordføreren 
anbefaler, at Parlamentet overvejer at udarbejde en opfølgende beslutning i næste valgperiode 
med henblik på fuldt ud at redegøre for sin vurdering af rammeaftalens gennemførelse, og 
som omfatter henstillinger til Rådet og EU-Udenrigstjenesten.

Samtidig med at ordføreren respekterer medlemsstaternes beføjelser i forbindelse med 
ratifikationsprocessen, beklager hun, at Rådet fortsat i forbindelse med blandede aftaler, som 
f.eks. rammeaftalen mellem EU og Korea, praktiserer at udsætte høringen af Parlamentet, 
indtil næsten alle medlemsstaternes parlamenter har ratificeret aftalen, på trods af at der ikke 
foreligger nogen traktatbestemmelser eller andre retlige grundlag, der berettiger en sådan 
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udsættelse.

Ordføreren minder om, at Parlamentet i overensstemmelse med artikel 218, stk. 6, i TEUF, 
skal godkende internationale aftaler efter deres undertegnelse og inden Rådet vedtager en 
afgørelse om indgåelse af aftalen. Parlamentet kan først fortsætte godkendelsesproceduren, 
efter at Unionens forhandler (Kommissionen eller den højtstående repræsentant) forelægger 
Rådet et forslag om at indgå aftalen, og Rådet derefter sender den tilknyttede anmodning til 
Parlamentet. I praksis forsinkes forelæggelsen af sådanne forslag og anmodninger ofte i lange 
perioder, hvilket kan få Unionens holdning med hensyn til de pågældende tredjelande til at 
synes uklar og kan svække legitimiteten af Unionens optræden udadtil. Det er vigtigt at 
understrege, at Parlamentets godkendelse er uafhængig af medlemsstaternes ratifikation og 
ikke må underordnes denne. 

2. Kort evaluering af rammeaftalen mellem EU og Korea

Ordføreren er generelt tilfreds med det strategiske partnerskab, der har eksisteret siden 2010, 
og med det betydelige politiske og økonomiske samt øgede kulturelle samarbejde mellem EU 
og Korea, der fremgik af det syvende topmøde mellem EU og Sydkorea i november 2013, der 
var arrangeret i anledning af 50 års diplomatiske forbindelser mellem parterne. 

Betydningen af forbindelserne understreges af det faktum, at Sydkorea var det første asiatiske 
land til at underskrive en rammeaftale og frihandelsaftaler med EU.

Frihandelsaftalen mellem EU og Korea, der supplerer rammeaftalen, blev underskrevet i 2010 
og trådte foreløbig i kraft i 2011. Ordføreren deler den opfattelse, at dens foreløbige 
gennemførelse har været en bemærkelsesværdig succes.

Den nye rammeaftale er baseret på fælles principper såsom lighed, gensidig respekt, gensidig 
fordel samt respekt for demokrati, retsstat og menneskerettigheder.

Aftalen er en overordnet aftale om styrkelse af det politiske, økonomiske og sektormæssige 
samarbejde på følgende politikområder:

 fred og sikkerhed, konfliktforebyggelse og krisestyring 
 handel
 miljø 
 energi, videnskab og teknologi 
 god forvaltningsskik 
 turisme og kultur 
 migration 
 bekæmpelse af terrorisme, korruption og organiseret kriminalitet. 
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Desuden vil aftalen yderligere styrke samarbejdet om håndteringen af de globale 
udfordringer, et område hvor både Korea og EU spiller en stadig større rolle, f.eks. inden for 
rammerne af G20.

Ordføreren glæder sig over kapitlet om cybertrusler, idet samarbejdet, der blev oprettet ved 
rammeaftalen, vil vise sig at være afgørende for en sikker fremtidig udvikling af cyberspace.

Der skal i henhold til aftalen etableres en styrket regelmæssig politisk dialog, herunder fortsat 
udveksling af delegationer mellem Europa-Parlamentet og Republikken Koreas 
nationalforsamling.

Den nye rammeaftale gør det muligt for EU at påtage sig et større ansvar og udøve større 
indflydelse på den koreanske halvø. I denne forbindelse ønsker ordføreren at fremhæve det 
forstærkede samarbejde om at bringe fred og sikkerhed til halvøen, herunder med hensyn til 
ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben. Ordføreren glæder sig ligeledes over en 
kommende separat aftale mellem Korea og EU, der giver landet mulighed for at deltage i EU-
krisestyringsoperationer, hvor Korea vil være det første asiatiske land, der får denne 
mulighed.

I lyset af de ovennævnte kendsgerninger og argumenter henstiller ordføreren, at Parlamentet 
godkender Rådets indgåelse af aftalen på vegne af EU.


